
Stadsdeel Zuid         Amsterdam, 1 oktober 2014 
Afdeling projecten t.a.v. de  OAIS-inspraak 
Leden van de bestuurscommissie Zuid 
Per fax aan nr. 020-2524365 
Tevens aanprojectOAIS@zuid.amsterdam.nl 
 
Betreft: het  niet verspreiden inspraakfolder met tekening containerlocaties in de Diamantbuurt. 
 
 
Tevens zienswijze onder protest tegen alle locaties, vanwege het ontbreken van de folder en het aan 
bewoners onthouden van de informatie. 
 
 
Op 25 september jl. is er contact geweest met de projectleider. Haar is gewezen op het selectief 
verspreiden van de inspraakfolder met daarop alle locaties en de brief voor de inloopavond over de 
containerlocaties in de Zuid-Pijp. 
Uit gesprekken met bewoners blijkt, dat bijna niemand in de Diamantbuurt deze folder heeft 
gekregen, op een paar bewoners na. 
Hierdoor was ondergetekende niet op de hoogte van het plaatsingsvoornemen. 
Er is aan het stadsdeel gevraagd of daar nog iets aan gedaan kan worden.  
Het gaat ook om de hele Saffierstraat. Diverse bewoners hebben dit schriftelijk verklaard. 
Dit is eerder gebeurd in 2012 met de jaarlijkse wijkgids. Er zijn toen alsnog 225 exemplaren per 
post verzonden. Er waren in Zuid toen 165 klachten verzameld. 
Er was op 25 september jl. door de projectleider  (telnr. 252 1500)  nabezorging toegezegd voor de 
hele Saffierstraat, uiterlijk 27 september 2014.  
Deze nabezorging heeft niet plaatsgevonden. 
Ondergetekende is van mening, dat opnieuw informatie aan de bewoners is onthouden.  
Ondergetekende was er niet van op de hoogte, dat de inspraakperiode, om te kunnen reageren, loopt 
van 21 augustus t/m 2 oktober 2014. 
Ondergetekende wenst alsnog een duidelijk leesbare folder met locatiekaart van de Zuid- Pijp, 
inclusief het zienswijzenformulier met de brief over de inloopavond te ontvangen en zo nodig de 
gelegenheid te krijgen een "ontvankelijke" zienswijze in te dienen, door de  inspraaktermijn met 
zeker 2 weken te verlengen. Dan krijgen de andere bewoners ook de kans zonodig te reageren. 
Er zouden 10.000 folders zijn gemaakt, maar niet meer op voorraad zijn. 
Mensen zonder computer zijn op de papieren versie aangewezen. Is het mogelijk, dat de inspraak 
voor deze groep met tenminste 2 weken wordt verlengd? 
Het stadsdeel stelt, dat het wettelijk 6 weken is. Het stadsdeel blijft verantwoordelijk voor de juiste 
inspraak en informatieverstrekking. Dit heeft niet plaatsgevonden en er is geen controle uitgevoerd. 
Kennelijk heeft het bedrijf gefaald. 
De Echo wordt selectief in de wijk bezorgd. Veel mensen die hem gedurende de vakantieperiode 
wel kregen is dit ontgaan. 
De wijk heeft veel ouderen, die worden de dupe van het systeem. Zij moeten met afval slepen en 
lopen zo meer risico's. Zij die moeilijk ter been zijn krijgen er een probleem bij. 
Zij hebben vaak geen computer en hebben het al zeer moeilijk vanwege de bezuinigingen.  
Ik zal mijn zienswijze zo nodig aanvullen na de ontvangst van de originele folder met de gevraagde 
informatie. 
 
Hoogachtend,      w.g. 
 
Bewoner uit de Saffierstraat 
 


